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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Strategiei Guvernului României
de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității
romilor pentru perioada 2012—2020
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. f) din
Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a
ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă Strategia Guvernului României de incluziune a
cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012—2020,
prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Secretarul general al Guvernului,
Ștefan Gáti
p. Președintele Agenției Naționale pentru Romi,
Alina Ene,
consilier personal
Ministrul educației, cercetării,
tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul culturii și patrimoniului național,
Kelemen Hunor
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
Ministrul economiei, comerțului și mediului
de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
p. Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
București, 14 decembrie 2011.
Nr. 1.221.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 bis, care se poate achiziționa
de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri
nr. 1.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui drum național din domeniul public al statului și din administrarea
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A., în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea
Consiliului Județean Botoșani, precum și declasarea acestuia din categoria funcțională a
drumurilor de interes național și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1) din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, al
art. 12 alin. (1) și al art. 221 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea unui drum național, având
datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului
și din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,
prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din
România — S.A., în domeniul public al județului Botoșani și în
administrarea Consiliului Județean Botoșani, precum și
declasarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de
interes național și încadrarea în categoria funcțională a
drumurilor de interes județean.

Art. 2. — Predarea-preluarea drumului național transmis
potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri.
Art. 3. — Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000
privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor
publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației
publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 338 și 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 21 decembrie 2011.
Nr. 1.268.
ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a drumului național care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor
și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A., în domeniul public
al județului Botoșani și în administrarea Consiliului Județean Botoșani, precum și declasarea acestuia din categoria
funcțională a drumurilor de interes național și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean
Denumirea drumului
care se transmite

DN 29F
km 0+000—
km 27+900
Vorniceni—
Cristinești

Persoana juridică
de la care se predă drumul

Persoana juridică
la care se predă
drumul

Domeniul public al statului și din Domeniul public
administrarea Ministerului
al județului
Transporturilor și Infrastructurii,
Botoșani și în
prin Compania Națională de
administrarea
Autostrăzi și Drumuri Naționale
Consiliului
din România — S.A.
Județean
C.U.I. M.T.I. — 13633330
Botoșani
C.U.I. C.N.A.D.N.R. —
16054368

Lungimea totală a
drumului național

L = 27,900 km
(Vorniceni —
Cristinești)

Nr.
inventar
M.F.P.

Indicativ
vechi

Indicativ
nou

147573

DN29F

DJ 298
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate în cadrul Proiectului „Servicii comunitare
de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent”
din județele Arad, Bihor, Botoșani și Sălaj și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate
în cadrul Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării
copilului de familia sa și instruirea personalului aferent” din
județele Arad, Bihor, Botoșani și Sălaj, prevăzută în anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele
de investiții prevăzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/1—2/6,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivelor de investiții se face din
împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind
aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea

Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii
comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa,
precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la
29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007, cu completările
ulterioare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările
ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii,
Familiei și Protecției Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu
această destinație, de la bugetele locale, precum și din alte
surse legal constituite, conform programelor de investiții publice
aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Sulfina Barbu
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
p. Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 27 decembrie 2011.
Nr. 1.283.

ANEXA Nr. 1

L I S TA

obiectivelor de investiții finanțate în cadrul Proiectului „Servicii comunitare
de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent”
din județele Arad, Bihor, Botoșani și Sălaj
1. Centrul de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa, în localitatea Botfei,
comuna Hășmaș, județul Arad
2. Centrul de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa, în localitatea Urvind,
comuna Lugașu de Jos, județul Bihor
3. Centrul de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa, în localitatea Lugașu de Jos,
comuna Lugașu de Jos, județul Bihor
4. Centrul de zi pentru copii, în comuna Mihăileni, județul Botoșani
5. Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc, în satul Huseni, comuna Crasna,
județul Sălaj
6. Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc, în satul Ratin, comuna Crasna,
județul Sălaj
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ANEXA Nr. 2/1

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Centrul de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa,
în localitatea Botfei, comuna Hășmaș, județul Arad”, din cadrul Proiectului „Servicii comunitare
de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent”
Titular: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Consiliul Local Hășmaș, județul Arad
Beneficiar: comuna Hășmaș, județul Arad
Amplasament: județul Arad, comuna Hășmaș, localitatea Botfei nr. 97
Indicatorii tehnico-economici:
— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
mii lei
în prețuri la data de 11 aprilie 2011 (1 euro = 4,1084 lei),
din care: C+M
mii lei
— Capacități:
— Suprafață teren
m2
— Suprafața totală construită
m2
— Suprafața totală desfășurată
m2
— Capacitatea centrului
15 copii/serie
— Durata de realizare a investiției:
luni

312*)
274
300
127,48
127,48
6

Factori de risc
Structura de rezistență se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările
și completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit
Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării
copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie
2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din
alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

ANEXA Nr. 2/2

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Centrul de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa,
în localitatea Urvind, comuna Lugașu de Jos, județul Bihor”, din cadrul Proiectului „Servicii comunitare
de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent”
Titular: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Consiliul Local Lugașu de Jos, județul Bihor
Beneficiar: comuna Lugașu de Jos, județul Bihor
Amplasament: județul Bihor, comuna Lugașu de Jos, localitatea Urvind nr. 189
Indicatorii tehnico-economici:
— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
mii lei
în prețuri la data de 11 aprilie 2011 (1 euro = 4,1084 lei),
din care: C+M
mii lei
— Capacități:
— Suprafață teren
m2
— Suprafața totală construită
m2
— Suprafața totală desfășurată
m2
— Capacitatea centrului
15 copii/serie
— Durata de realizare a investiției:
luni

302*)
263
640
127,48
127,48
6

Factori de risc
Structura de rezistență se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările
și completările ulterioare.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
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Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit
Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării
copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie
2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din
alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
ANEXA Nr. 2/3

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiții „Centrul de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa,
în localitatea Lugașu de Jos, comuna Lugașu de Jos, județul Bihor”, din cadrul Proiectului „Servicii comunitare
de prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent”
Titular: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Consiliul Local Lugașu de Jos, județul Bihor
Beneficiar: comuna Lugașu de Jos, județul Bihor
Amplasament: județul Bihor, comuna Lugașu de Jos nr. 174
Indicatorii tehnico-economici:
— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
mii lei
în prețuri la data de 11 aprilie 2011 (1 euro = 4,1084 lei),
din care C+M
mii lei
— Capacități:
— Suprafață teren
m2
— Suprafața totală construită
m2
— Suprafața totală desfășurată
m2
— Capacitatea centrului
15 copii/serie
— Durata de realizare a investiției:
luni

302*)
263
640
127,48
127,48
6

Factori de risc
Structura de rezistență se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările
și completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit
Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării
copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie
2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din
alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
ANEXA Nr. 2/4

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I A I O B I E C T I V U L U I D E I N V E S T I Ț I I

„Centrul de zi pentru copii, comuna Mihăileni, județul Botoșani”, din cadrul Proiectului „Servicii comunitare de
prevenire a separării copilului de familia sa și instruirea personalului aferent”
Titular: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Consiliul Local Mihăileni, județul Botoșani
Beneficiar: comuna Mihăileni, județul Botoșani
Amplasament: județul Botoșani, comuna Mihăileni, parcela cadastrală nr. 494, nr. cadastral 386
Indicatorii tehnico-economici:
— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
mii lei
în prețuri la data de 31 ianuarie 2011 (1 euro = 4,2549 lei),
din care C+M
mii lei
— Capacități:
— Suprafață teren
m2
— Suprafața totală construită
m2
— Suprafața totală desfășurată
m2
— Capacitatea centrului
15 copii/serie
— Durata de realizare a investiției:
luni
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

400*)
313
1.500
178,20
178,20
12
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Factori de risc
Structura de rezistență se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările
și completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit
Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării
copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie
2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din
alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

ANEXA Nr. 2/5

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I A I O B I E C T I V U L U I D E I N V E S T I Ț I I

„Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc, în satul Huseni, comuna Crasna, județul Sălaj”,
din cadrul Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa
și instruirea personalului aferent”
Titular: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Consiliul Local Crasna, județul Sălaj
Beneficiar: comuna Crasna, județul Sălaj
Amplasament: județul Sălaj, comuna Crasna, satul Huseni nr. 37
Indicatorii tehnico-economici:
— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
mii lei

388*)

în prețuri la data de 11 martie 2011 (1 euro = 4,2048 lei),
din care C+M

mii lei

308

— Capacități:
— Suprafața totală construită

m2

192,70

— Suprafața totală desfășurată

m2

192,70

— Capacitatea centrului
— Durata de realizare a investiției:

15 copii/serie
luni

8

Factori de risc
Structura de rezistență se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările
și completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit
Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării
copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie
2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din
alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

ANEXA Nr. 2/6

I N D I C AT O R I I T E H N I C O - E C O N O M I C I A I O B I E C T I V U L U I D E I N V E S T I Ț I I

„Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc, în satul Ratin, comuna Crasna, județul Sălaj”,
din cadrul Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa
și instruirea personalului aferent”
Titular: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Consiliul Local Crasna, județul Sălaj
Beneficiar: comuna Crasna, județul Sălaj
Amplasament: județul Sălaj, comuna Crasna, satul Ratin nr. 47
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Indicatorii tehnico-economici:
— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
în prețuri la data de 11 martie 2011 (1 euro = 4,2048 lei),
din care C+M
— Capacități:
— Suprafața construită
— Suprafața desfășurată
— Capacitatea centrului
— Durata de realizare a investiției:

mii lei

393*)

mii lei

311

m2
m2
15 copii/serie
luni

193
193
8

Factori de risc
Structura de rezistență se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările
și completările ulterioare.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit
Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării
copilului de familia sa, precum și instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie
2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la bugetele locale, precum și din
alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

A C T E A L E C O M I S I E I D E S U P R AV E G H E R E A A S I G U R Ă R I L O R
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

ORDIN
pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare
și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare
prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010
Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 13 decembrie 2011, prin care s-a adoptat
modificarea și completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de
menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor,
cu modificările și completările ulterioare,
președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. I. — Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare
și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a
acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 6 ianuarie 2011, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 litera e), punctul 3 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„3. suprafața sediului social să nu fie mai mică de 15 m2,
acesta să nu fie situat la subsolurile clădirilor, cu excepția
clădirilor de birouri tip centru de afaceri, și să permită
amplasarea mobilierului de birou, tehnicii de calcul, depozitarea
și arhivarea documentelor;”
2. La articolul 2, literele f), h), k) și l) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„f) din documentele prezentate să rezulte că nu este și nu va
fi acționar ori asociat direct sau indirect al unui asigurător,

reasigurător, al unui agent de asigurare ori de reasigurare și că
nu are și nu va avea ca acționar sau asociat direct sau indirect
ori ca administrator un asigurător, reasigurător, un agent de
asigurare ori de reasigurare sau conducătorul unui agent de
asigurare persoană juridică;
[]
h) conducătorii executivi să aibă studii superioare și o
experiență de cel puțin 2 ani într-o funcție de conducere
operativă în domeniul asigurărilor sau de cel puțin 4 ani într-o
funcție de conducere operativă în domeniul financiar-bancar
și/ori al pensiilor private; această prevedere se aplică și
administratorilor, atunci când aceștia au atribuții similare
conducerii executive. Prin funcție de conducere operativă se
înțelege inclusiv funcția de șef de serviciu/compartiment a cărui
activitate este relevantă pentru specificul domeniului asigurărilor
sau cel financiar-bancar, precum și funcția de director de agenție
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sau de sucursală a unei entități care operează în aceste
domenii;
[]
k) conducătorii executivi să nu dețină aceeași funcție la o altă
persoană juridică română sau străină, după obținerea
autorizației de funcționare ori după aprobarea de către Comisia
de Supraveghere a Asigurărilor, precum și în timpul exercitării
funcției la brokerul de asigurare și/sau de reasigurare, cu
excepția domeniului privind pregătirea profesională a
intermediarilor în asigurări;
l) conducătorii executivi să aibă contract de
muncă/management și administratorii să aibă contract de
administrare/mandat, după caz, cu brokerul de asigurare și/sau
de reasigurare;”.
3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 3. — (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
evaluează, pentru fiecare persoană nominalizată în calitate de
conducător executiv și/sau administrator, dacă sunt îndeplinite
cerințele prevăzute la art. 2, luând în considerare informațiile
legate de activitatea, experiența și reputația persoanei în cauză,
precum și orice alte circumstanțe relevante.”
4. La articolul 4, litera d) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„d) un scurt studiu de fezabilitate (maximum 10 pagini), care
să cuprindă sintetic următoarele informații:
1. scurtă prezentare a activității ce urmează să fie
desfășurată, din care să rezulte că resursele financiare sunt
suficiente să îi permită desfășurarea activității;
2. structura organizatorică, regulamentul de organizare și
funcționare, cu precizarea distinctă a răspunderilor și limitelor
de competență pentru conducătorii executivi și administratorii
din cadrul brokerului de asigurare și/sau de reasigurare;
3. bugetul de venituri și cheltuieli estimat pentru următorii 3
ani financiari;”.
5. La articolul 4, litera k) se abrogă.
6. La articolul 4, litera l) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„l) copia contractului de închiriere sau de comodat ori a
actului de proprietate al sediului social, înregistrat la
administrația financiară teritorială, după caz, din care să rezulte
îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2 lit. e);”.
7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 6. — Conducătorii executivi trebuie să aibă contract de
muncă/management și administratorii trebuie să aibă un
contract de administrare/mandat, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, după caz, pe întreaga
perioadă de desfășurare a activității în cadrul brokerului de
asigurare.”
8. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:

„ (2) Dacă în termen de 45 de zile de la data la care se
solicită completarea documentației depuse în vederea autorizării
desfășurării activității în calitate de broker de asigurare și/sau
de reasigurare ori dacă în cazul modificării condițiilor pe baza
cărora s-a obținut autorizația de funcționare nu se completează
documentația, solicitarea se clasează.”
9. La articolul 13, alineatele (1), (6) și (8) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„(1) După obținerea autorizației de funcționare orice
modificare a documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a
acordat această autorizație se va face numai ulterior aprobării
ori, după caz, avizării prealabile de către Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor, cu excepția deschiderii sau
închiderii sediilor secundare/punctelor de lucru.
[]
(6) Orice modificare a condițiilor pe baza cărora s-a obținut
autorizația de funcționare a brokerului de asigurare și/sau de
reasigurare se va depune în mod obligatoriu la oficiul registrului
comerțului numai însoțită de avizul prealabil al Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, cu excepția deschiderii sau
închiderii sediilor secundare/punctelor de lucru. Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor va trebui înștiințată cu privire la
aceste modificări, în termen de 30 de zile lucrătoare.
[]
(8) Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare au obligația
de a raporta Direcției autorizări avizări pe adresa de e-mail:
autorizari@csa-isc.ro copia scanată a poliței de asigurare de
răspundere civilă profesională, în termen de 15 zile lucrătoare
de la data intrării în vigoare a acesteia, precum și trimestrial
copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei
de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere
civilă profesională.”
10. La articolul 15 alineatul (1), după litera c) se introduce
o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
„d) publicitatea mincinoasă, promisiuni false sau prezentarea
eronată a unor materiale având drept scop recrutarea de noi
colaboratori sau potențiali clienți în vederea realizării unor
campanii ulterioare în domeniul asigurărilor.”
11. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Este permisă vânzarea produselor de asigurare prin
rețele (multilevel marketing) ca o formă a vânzării directe prin
care produsele de asigurare sunt oferite potențialilor
asigurați/asiguraților prin intermediul asistenților în brokeraj
și/sau al personalului propriu, care primesc un comision de la
un broker de asigurare/reasigurare pentru vânzările proprii ale
acestuia.”
12. Anexele nr. 2, 3 și 5 se modifică și se înlocuiesc cu
anexele nr. 1, 2 și 3.
13. Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Constantin Buzoianu

București, 21 decembrie 2011.
Nr. 17.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la norme)

DECLARAȚIE*)

Subsemnatul, ......................................................... , declar că ........................................................................................
(numele și prenumele)

(denumirea brokerului de asigurare/reasigurare)

nu este și nu va fi acționar sau asociat direct ori indirect al unui asigurător, reasigurător, al unui agent de asigurare sau de
reasigurare și că nu are și nu va avea ca acționar ori asociat direct sau indirect ori ca administrator un asigurător, reasigurător, un
agent de asigurare sau de reasigurare ori conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică.
Data .........................................
Semnătura ...............................
*) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 2 din norme.
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la norme)

DECLARAȚIE*)

Subsemnatul, ...................................................... , propus pentru funcția de (având funcția de)**) ............................................
(numele și prenumele)

la .............................................................................................. , declar că nu voi deține aceeași funcție la o altă persoană juridică
(denumirea brokerului de asigurare/reasigurare)

română sau străină după obținerea autorizației de funcționare ori după aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor,
cu excepția domeniului privind pregătirea profesională a intermediarilor în asigurări și voi avea domiciliul/reședința în
................................................................................................................. .
Data .........................................
Semnătura ...............................
*) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. k) din norme.
**) Sintagma din paranteză se va completa de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. k) din norme, care la data intrării în vigoare a normelor ocupă aceste funcții.
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 5 la norme)

DECLARAȚIE*)

Subsemnatul, ...................................................................................................................................................... , declar că:
(numele și prenumele)

a) nu mă aflu în conflict cu o autoritate de supraveghere din domeniul asigurărilor sau financiar-bancar ori al pensiilor
private din România sau din străinătate, nu am fost sancționat și nu mi s-a respins ori retras o autorizație sau aprobare de către
o asemenea autoritate, nu m-am aflat în altă situație care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii
ori activității brokerului la care persoana în cauză este desemnată cu responsabilități de administrare și/sau de conducere;
b) nu am exercitat, fără aprobarea autorității menționate la lit. a), o funcție pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile,
era prevăzută obligativitatea obținerii unei astfel de aprobări;
c) în exercitarea unei funcții de administrare și/sau de conducere a unui asigurător ori intermediar în asigurări și/sau în
reasigurări ori a unei sucursale a unui asigurător sau intermediar în asigurări și/sau în reasigurări străin, nu am participat la
adoptarea și/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori
de grup;
d) intermediarul în asigurări și/sau în reasigurări unde am activat nu s-a aflat în situația de a nu depune la un asigurător
sau la un reasigurător sumele încasate cu titlu de prime de asigurare ori de reasigurare, în perioada în care am exercitat funcția
de administrare și/sau de conducere a intermediarului în cauză;
e) entitățile la care am exercitat sau exercit responsabilități de administrare și/sau de conducere ori la care sunt sau am
fost acționar semnificativ ori asociat nu s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu
supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar-bancar, și nu au fost supuse vreunei sancțiuni dispuse de o asemenea
autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizație;
f) nu am făcut și nu fac obiectul unor proceduri penale.
Data .........................................
Semnătura ...............................
*) Se va completa de către administrator(i) și/sau conducerea executivă.
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REPUBLICĂRI
H O T Ă R Â R E A G U V E R N U L U I Nr. 65/2009
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor
și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii*)
Art. 1. — (1) Agenția pentru Implementarea Proiectelor și
Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumită în
continuare Agenție, se organizează și funcționează ca organ de
specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate
juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și
Mediului de Afaceri, care realizează politica Guvernului în
domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, al
celui cooperatist și al mediului de afaceri.
(2) Agenția are sediul în municipiul București, str. Poterași
nr. 11, sectorul 4.
(3) Agenția are ca scop implementarea tehnică și financiară
a proiectelor și programelor de sprijinire a înființării de noi
întreprinderi și de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și
mijlocii, a mediului de afaceri și a cooperației, la nivel național și
local.
Art. 2. — (1) Finanțarea activității Agenției se asigură din
venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de
Afaceri.
(2) Veniturile proprii ale Agenției și ale unităților din subordine
se constituie din:
a) tarife pentru cursurile de perfecționare organizate de
Agenție pentru reprezentanții mediului de afaceri;
b) asistență tehnico-financiară din partea organismelor
internaționale;
c) sponsorizări și donații;
d) alte venituri.
Art. 3. — Agenția îndeplinește următoarele funcții:
a) de implementare — prin care se asigură programarea,
identificarea, derularea, finanțarea, monitorizarea, evaluarea și
controlul programelor pentru întreprinderile mici și mijlocii
finanțate de la bugetul de stat, precum și implementarea
strategiilor Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de
Afaceri în domeniile: întreprinderi mici și mijlocii, mediu de
afaceri și cooperație;
b) de administrare — prin care se asigură administrarea
programelor de dezvoltare și a proiectelor destinate
întreprinderilor mici și mijlocii, la nivel național și local;
c) de reprezentare — prin care se asigură reprezentarea
statului în exercițiul tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor
obligațiilor ce îi revin în calitate de acționar unic al Fondului
Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și
Mijlocii — S.A. IFN și al Fondului Român de Contragarantare,
precum și în calitate de acționar la fondurile locale de garantare;
d) de autoritate — prin care exercită funcțiile de coordonare
și control al oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii
și cooperație și asupra Fundației Post-Privatizare în vederea
îndeplinirii atribuțiilor și obligațiilor ce le revin în condițiile legii și
asigură reprezentarea intereselor acestora în cadrul unor
organe, organizații, instituții și autorități;

e) de organism intermediar pentru implementarea Ariei de
concentrare 5 „Îmbunătățirea mediului de afaceri și a accesului
la finanțare al IMM-urilor” și Ariei de concentrare 7 „Dezvoltarea
sectorului privat și promovarea exportului IMM-urilor și/sau
promovarea standardelor” din cadrul Programului de cooperare
elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, conform acordului
de delegare de atribuții semnat între Ministerul Finanțelor
Publice, în calitate de unitate națională de coordonare, și
Agenție, în calitate de organism intermediar.
Art. 4. — (1) Pentru îndeplinirea funcțiilor prevăzute la art. 3,
Agenția are următoarele atribuții:
A. În domeniul programelor finanțate de la bugetul de stat:
1. pe baza strategiei Ministerului Economiei, Comerțului și
Mediului de Afaceri, implementează și monitorizează
programele de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor
mici și mijlocii, precum și de creștere a competitivității și a
eficienței acestora în condițiile mediului concurențial și ale
fenomenelor specifice economiei de piață;
2. administrează, gestionează și derulează direct programele
de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor
mici și mijlocii, finanțate de la bugetul de stat, la nivel național,
regional și local și asigură managementul financiar și/sau tehnic
al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii
nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările
ulterioare;
3. sprijină, împreună cu alte organe ale administrației publice,
elaborarea și implementarea politicilor și programelor de
cercetare, inovare și a transferului tehnologic în sectorul
întreprinderilor mici și mijlocii;
4. aplică strategia și politicile specifice în domeniul
programelor de încurajare și de stimulare a înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în conformitate cu
Programul de guvernare și cu Strategia guvernamentală pentru
susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
5. aprobă procedurile de implementare a programelor de
încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor
mici și mijlocii, aprobate anual de Guvern, și implementează
schemele privind acordarea ajutorului de stat, facilitând
exploatarea mai eficientă a posibilităților oferite întreprinderilor
mici și mijlocii de a beneficia de acest tip de ajutoare;
6. asigură, prin intermediul centrelor de informare, asistență
și instruire create la nivelul oficiilor teritoriale, servicii de
informare, asistență, consiliere primară și instruire pentru
întreprinderile mici și mijlocii;
7. instituie și gestionează, prin oficiile teritoriale pentru
întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, baza de date privind
întreprinderile mici și mijlocii la nivel național, precum și din
regiunea în care își desfășoară activitatea oficiile teritoriale

*) Republicată în temeiul art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 798/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind
înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.
— Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 11 februarie 2009 și a mai fost modificată și
completată prin:
— Hotărârea Guvernului nr. 1.400/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției
pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 30 noiembrie
2009;
— Hotărârea Guvernului nr. 854/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea
Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 7 septembrie
2010.
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respective și se constituie ca baze de date cuprinzând
întreprinderile mici și mijlocii care au efectuat transferul
afacerilor conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu
modificările și completările ulterioare;
8. colaborează cu sucursalele/filialele Fondului Național de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și cu
alte asemenea organisme, în scopul îmbunătățirii accesului
întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare;
9. exercită calitatea de Agenție națională de execuție în
implementarea Programului național multianual de înființare și
dezvoltare de incubatoare de afaceri, derulat conform
Memorandumului de înțelegere încheiat cu Programul Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare România (PNUD);
10. facilitează accesul întreprinderilor mici și mijlocii la
activele aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat,
potrivit legii;
11. constată, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru
întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, contravențiile și aplică
sancțiunile prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările și
completările ulterioare;
12. asigură implementarea și monitorizarea prevederilor
Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației,
cu modificările ulterioare, la nivel local;
13. primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre
soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările
persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu completările ulterioare;
14. administrează bunurile proprietate publică a statului pe
care le deține cu acest titlu și exercită dreptul de proprietate
privată asupra bunurilor dobândite în conformitate cu legea.
B. În domeniul gestionării programelor europene:
1. participă la activități de informare și promovare a fondurilor
europene, precum și la cele de consiliere a potențialilor
beneficiari în vederea întocmirii unor proiecte competitive și a
absorbției rapide a fondurilor comunitare;
2. participă la implementarea programelor și a proiectelor
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în
Domeniul Întreprinderilor Mici și Mijlocii;
3. derulează și alte programe și proiecte cu finanțare externă
destinate întreprinderilor mici și mijlocii, prin înființarea de unități
de implementare a programelor în condițiile legale în vigoare;
4. asigură, în calitate de organism intermediar, îndeplinirea
atribuțiilor specifice implementării Ariei de concentrare 5
„Îmbunătățirea mediului de afaceri și a accesului la finanțare al
IMM-urilor” și Ariei de concentrare 7 „Dezvoltarea sectorului
privat și promovarea exportului IMM-urilor și/sau promovarea
standardelor” din cadrul Programului de cooperare elvețianoromân pentru reducerea disparităților economice și sociale în
cadrul Uniunii Europene extinse.
C. În domeniul mediului de afaceri și profesiilor liberale:
1. elaborează, actualizează, implementează și monitorizează
Planul de acțiuni pentru mediul de afaceri;
2. propune și derulează acțiuni pentru elaborarea, adaptarea
și implementarea instrumentelor de identificare și măsurare a
costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de
afaceri, în concordanță cu metodologiile și practicile
internaționale de identificare, măsurare și reducere a barierelor
administrative;
3. organizează și participă la derularea sondajelor periodice
în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative și
procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza,
metodologia și instrumentele preluate de la organizații și
organisme internaționale în domeniul cercetărilor de piață;

4. inițiază, propune, implementează, coordonează și
monitorizează acțiuni în domeniul reducerii barierelor
administrative;
5. colaborează direct pe proiecte specifice și în regim
permanent cu organizații și organisme internaționale — Banca
Mondială, Comisia Europeană, Agenția Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internațională, Organizația pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică, asigurând coordonarea programelor și
activităților desfășurate împreună cu acestea în legătură cu
mediul de afaceri;
6. identifică și testează metode de îmbunătățire a mediului de
afaceri, pentru asigurarea transparenței administrative,
elaborării și implementării unor coduri de bune practici,
încurajarea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale și altele
asemenea;
7. implementează politicile în domeniul mediului de afaceri în
scopul respectării recomandărilor și angajamentelor cu privire
la „reforma reglementărilor” formulate de Comisia Europeană și
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică —
O.E.C.D. — Investment Compact;
8. asigură îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia
Europeană prin Programul de acțiune, în vederea reducerii
constrângerilor și a barierelor administrative în Uniunea
Europeană;
9. asigură identificarea, măsurarea și optimizarea costurilor
administrative impuse de reglementările cu impact asupra
derulării afacerilor și acționează direct sau în cooperare cu
celelalte autorități interesate pentru reducerea acestora;
10. colaborează cu celelalte instituții ale statului care au
competențe în domeniul profesiilor liberale;
11. sprijină activitatea asociațiilor profesionale, patronale și
sindicale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul
permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă,
în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului
legislativ existent.
D. În domeniul cooperatist:
1. reprezintă autoritatea competentă care asigură
respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005, cu modificările
ulterioare;
2. acordă avizul pentru conformitatea statutului
asociației/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, cu
modificările ulterioare, în vederea înscrierii acesteia în Registrul
asociațiilor și fundațiilor;
3. participă la lucrările Consiliului consultativ al cooperației,
constituit conform Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare.
(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Agenția colaborează cu
ministerele și autoritățile administrației publice centrale,
autoritățile administrației publice locale, precum și cu organizații
de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici și mijlocii, cu
persoane juridice sau fizice.
(3) În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, Agenția are dreptul
să solicite informații, în condițiile legii, de la celelalte organe ale
administrației publice centrale, de la autoritățile administrației
publice locale, de la alte instituții și autorități publice, precum și
de la societățile comerciale la care statul este acționar sau
asociat, acestea având obligația de a furniza datele solicitate.
(4) Agenția îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte
normative pentru domeniul său de activitate, prin ordinele
ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, precum
și cele conferite expres sau care decurg din acorduri
internaționale la care România este parte.
Art. 5. — (1) Agenția este condusă de un președinte cu rang
de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la
propunerea ministrului economiei, comerțului și mediului de
afaceri.
(2) Președintele conduce activitatea Agenției și o reprezintă
în raporturile cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de
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Afaceri, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale
și locale, precum și cu persoane fizice și juridice, române sau
străine.
(3) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii.
Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, în condițiile legii.
(4) Președintele Agenției este ordonator secundar de credite.
(5) Președintele Agenției este ajutat de un vicepreședinte cu
rang de subsecretar de stat.
(6) Vicepreședintele este numit prin decizie a primuluiministru, la propunerea ministrului economiei, comerțului și
mediului de afaceri.
(7) Atribuțiile președintelui și ale vicepreședintelui se
stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comerțului și
mediului de afaceri.
(8) Agenția are un secretar general, înalt funcționar public,
numit în conformitate cu prevederile legale, care asigură
stabilitatea funcționării Agenției, continuitatea conducerii și
realizarea legăturilor funcționale dintre structurile acesteia.
(9) Secretarul general îndeplinește atribuțiile și
responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului
României și a ministerelor, cu modificările și completările
ulterioare.
(10) Secretarul general poate îndeplini și alte însărcinări
prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a
Agenției ori încredințate de președinte.
Art. 6. — (1) Structura organizatorică a Agenției este
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre. Prin decizie a președintelui se pot organiza servicii,
birouri și colective temporare de lucru, în condițiile legii.
(2) Organizarea, coordonarea și atribuțiile compartimentelor
din cadrul Agenției se stabilesc prin regulamentul de organizare
și funcționare, care se aprobă prin decizie a președintelui.
Art. 7. — (1) În subordinea Agenției funcționează oficii
teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație,
organizate ca unități cu personalitate juridică, finanțate din
venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.
(2) Veniturile proprii ale oficiilor teritoriale pentru întreprinderi
mici și mijlocii și cooperație se constituie din:
a) tarife pentru cursurile de perfecționare organizate de
Agenție pentru reprezentanții mediului de afaceri;
b) asistență tehnico-financiară din partea organismelor
internaționale;
c) sponsorizări și donații;
d) alte venituri.
(3) Conducerea fiecărui oficiu teritorial pentru întreprinderi
mici și mijlocii și cooperație se asigură de către un șef oficiu.
(4) Activitatea oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și
mijlocii și cooperație, ca unități cu personalitate juridică, se poate
desfășura și în spații închiriate în condițiile legii.
(5) Oficiile teritoriale prevăzute la alin. (1) au un număr total
de 89 de posturi.
(6) Agenția are în subordine 8 oficii teritoriale pentru
întreprinderi mici și mijlocii și cooperație — OTIMMC, cu sediul
în municipiile: Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași,
Ploiești, Timișoara și Târgu Mureș.
Următoarele 5 OTIMMC-uri, cu sediile în municipiile Bacău,
București, Galați, Satu Mare și Târgoviște, se vor desființa prin
comasarea prin absorbție, astfel:
a) OTIMMC București va fuziona prin absorbție cu Agenția.
Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante va fi
de 33;
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b) OTIMMC Satu Mare va fuziona prin absorbție cu OTIMMC
Cluj-Napoca. Numărul total de posturi ale persoanei juridice
absorbante va fi de 13;
c) OTIMMC Târgoviște va fuziona prin absorbție cu OTIMMC
Ploiești. Numărul total de posturi ale persoanei juridice
absorbante va fi de 10;
d) OTIMMC Bacău va fuziona prin absorbție cu OTIMMC
Iași. Numărul total de posturi ale persoanei juridice absorbante
va fi de 12;
e) OTIMMC Galați va fuziona prin absorbție cu OTIMMC
Constanța. Numărul total de posturi ale persoanei juridice
absorbante va fi de 13.
Patrimoniul persoanelor juridice absorbite se preia prin
protocol de predare-preluare încheiat în termen de 15 zile de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri*) cu persoanele
juridice absorbante.
(7) În cadrul OTIMMC-urilor absorbante se organizează
centre de informare, asistență și instruire, fără personalitate
juridică, cu sediul în Bacău, Galați, Satu Mare și Târgoviște,
funcționând cu un număr maxim de două posturi.
(8) Personalul din cadrul OTIMMC-urilor absorbite va fi
preluat de către instituțiile absorbante în condițiile legii.
Persoanele juridice absorbante se substituie în toate
drepturile și obligațiile persoanelor juridice absorbite decurgând
din: acte normative și administrative, contracte, convenții,
înțelegeri, protocoale, memorandumuri, litigii și din orice acte
care produc efecte juridice.
(9) Înființarea de noi oficii teritoriale se face prin ordin al
ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, la
propunerea președintelui Agenției, potrivit prevederilor legale în
vigoare, în funcție de resursele financiare alocate cu această
destinație prin bugetul anual.
Art. 8. — (1) Încadrarea personalului, modificarea,
suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz,
a raporturilor de muncă se face prin decizie a președintelui
Agenției, în condițiile legii.
(2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agenției
este de 70, exclusiv demnitarii și personalul oficiilor teritoriale
pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație.
(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului încadrat
în Agenție se stabilesc prin fișa postului.
(4) Salarizarea personalului Agenției se va realiza în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 9. — Agenția va prelua în subordinea sa, de la Ministerul
Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, oficiile teritoriale
pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, unități cu
personalitate juridică, cu finanțare din venituri proprii și subvenții
acordate de la bugetul de stat, conform legii.
Art. 10. — (1) Imobilul situat în municipiul București,
str. Poterași nr. 11, sectorul 4, aflat în patrimoniul public al
statului și în administrarea Ministerului Economiei, Comerțului
și Mediului de Afaceri, se transmite Agenției, pe bază de protocol
de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.
(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Agenția are în
dotare un număr de 3 autoturisme și un consum de combustibil
stabilit potrivit reglementărilor în vigoare. Pentru activitățile
specifice desfășurate, fiecare oficiu teritorial are în dotare un
autoturism, cu un consum lunar de carburant de
150 litri/autoturism.

*) Fost alin. (51), introdus prin Hotărârea Guvernului nr. 854/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 7 septembrie 2010.
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Art. 11. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
se abrogă Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici și
mijlocii, comerț, turism și profesii liberale nr. 20/2007
privind aprobarea Regulamentului de organizare și

funcționare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și
mijlocii și cooperație, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 393 din 11 iunie 2007, cu
modificările ulterioare.
ANEXĂ*)

S T R U C T U R A O R G A N I Z AT O R I C Ă

a Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
Numărul maxim de posturi = 159, exclusiv demnitarii
(70 de posuri aparatul propriu, exclusiv demnitarii, și 89 de posturi
în cadrul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii
și cooperație)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
N O T Ă:

Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Hotărârea Guvernului nr. 798/2011 și prevederile art. II și III din Hotărârea
Guvernului nr. 854/2010, care nu sunt încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 și care se aplică în
continuare ca dispoziții proprii ale actelor modificatoare:
— art. II și art. III din Hotărârea Guvernului nr. 798/2011:
„Art. II. — (1) Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii va prelua de la
Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, precum și de la instituțiile aflate în coordonarea/subordinea acestuia un
număr de 39 de posturi și bugetul aferent acestora, după cum urmează:
a) de la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri — aparat propriu — 18 posturi;
b) de la Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat — ISCIR —
5 posturi;
c) de la Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale — două posturi;
d) de la Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie — 5 posturi;
e) de la Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială — 4 posturi;
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f) de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — 5 posturi.
(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârile de organizare și funcționare a instituțiilor
aflate în coordonarea/subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzute la alin. (1) lit. b)—f), se vor
modifica în mod corespunzător.
(3) Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de
Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în temeiul art. 50 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri pe anul 2011, precum
și în anexele la acesta, fără afectarea echilibrului bugetar și a Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
Art. III. — Aplicarea procedurilor legale privind reorganizarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate
cu legislația în vigoare.”;
— art. II și III din Hotărârea Guvernului nr. 854/2010:
„Art. II. — Încetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea numărului de posturi din structura organizatorică
a Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. III. — Aplicarea măsurilor legale privind restructurarea și reorganizarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și
Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, precum și încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat se realizează în termen
de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislația în vigoare și cu respectarea
procedurilor stabilite de lege pentru fiecare categorie de personal în parte.”

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2012 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) — lei

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

12 luni

3 luni

1 lună

330

120

1.

Monitorul Oficial, Partea I

900

1.200

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

144

1.500

140

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

200

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

435

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

4.800

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

250

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

540

8.

Colecția Legislația României

4

450

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

12

750

50
120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2012 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Autentic+ExpertMO

130

330

830

1.990

4.380

1.300

3.250

8.130

19.510

42.920

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

600

1.500

3.750

9.000

19.800

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Autentic+ExpertMO

150

380

950

2.280

5.020

1.500

3.750

9.380

22.510

49.520

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia

50 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.
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